Vi gratulerer Nesset Brann og Redning med ny
brannbil på Scania 4x4 chassis
Produktnummer: 14433
Nesset Brann og Redning fikk en røykdykkerbil på VW
Amarok fra oss tidligere i år. Nå har de fått en ny brannbil
bygget på et Scania 4x4 chassis som erstatning for
brannbilen de fikk fra oss for mange år siden. Vi takker for
tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!
Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinerte brannpumpe
NH35 med normal- og høytrykkstrykkstrinn med en nominell
ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. FixMix skumblander på begge trinn muliggjør slokking av store
mengder skum på normaltrykk/kanon og små mengder for
effektiv førsteinnstas på høytrykk/trommel samtidig eller hver
for seg.
De analoge instrumentene for nivå er bl.a. byttet ut med LCD
skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk
med farger. Rosenbauer LCS 2,0 CAN-bus styringssystem
med betjening på pumpen og panel for betjening av Rosenbauer RM25C kanon i førerhuset.
Bilen er videre utstyrt med Rosenbauer bærbar pumpe, Rosenbauer Røykvifte, Fireco pneumatisk lysmast med
kraftige LED lyskastere i 24V utgave med en lysstyrke på over 21000 Lumens og Warn hydraulisk vinsj.
Kunde: Nesset Brann og Redning
Chassis: Scania P450/43 4x4, 450hk, Automat
Mannskapskabin: Original Scania CP31 med plass for 2 + 3 mann
Påbygg: Egenes aluminium
Vanntank: Polyetylen 3000 liter
Skumtank: Polyetylen 200 liter
Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus
styringspanel
Kanon: Rosenbauer RM25C kanon på røropplegg til førerhustaket med LCS 2.0 betjeningspanel i førerhuset.
Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon
Ryggekamera og 360 grader kamera: Med LCD skjerm i farge
Lysmast: Pneumatisk 2xLED/100W/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader
Vinsj: Warn Series 12, hydraulisk drevet vinsj med kapasitet på 5,4 tonn innebygget i nedfellbart deksel i støtfangeren
foran.
Skumanlegg: Rosenbauer Fix-Mix ND og HD for bruk på slangetrommel og kanon, samtidig eller separat.
Bærbar pumpe: Rosenbauer Otter på uttrekk
Slangetrommel for høytrykk over pumpe med nedfellbar slangeføring.
Levert: 11.2017
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Les mer om produktet her:
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